GROTE
GROTE
K ER
KER
KK
CUCLT
ULT
U RE
U REEL
EL
EM
E M EN
M EN

Sferische
Landschappen
28 juli t/m 22 september 2018

Fotografie van Kitty Boon en Bertus Hidding

Sferische Landschappen

Stichting Grote Kerk Cultureel
Locatie Grote Kerk:
Schoolstraat 5, Emmen
www.grotekerkcultureel.nl

Dieke Folkerts
Marijke van Proosdij
Krijnie Valentien-Pikart
Tel.0591 628162

Openingstijden van de Grote Kerk: wo, do en za van 13.00-17.00 uur.

De expositie wordt geopend op zondag 29 juli om 15.00 uur.
Bertus Hidding vertelt over zijn werk, Margriet Hidding leest gedichten die zij
bij zijn beelden maakte.
Kitty Boon vertelt over haar werk en biedt U een kans om beter te leren kijken.
Graag nodigen wij U uit om bij de opening aanwezig te zijn.
De kerk is open vanaf 14.30 uur.

Bertus Hidding maakt foto’s van materiaal dat vergaat, maar waarin nieuwe
werelden zichtbaar worden. Als je kijkt naar de foto’s weet je vaak letterlijk
niet wat je ziet.
Je vraagt je af wat hier is gefotografeerd, welk materiaal het is en waar dat
is gevonden.
Maar tegelijk word je meegezogen in het landschap dat zich voor je ontvouwt,
dat je uitnodigt om in deze wereld te stappen die vreemd is, maar toch ook
herkenbaar. Je blijft kijken.

Kitty Boon laat een wereld zien die vervreemdend, mysterieus en poëtisch is.
Boon neemt ons mee in haar werk op een sferische reis, deze reis is soms
absurd en soms verwarrend. Alledaagse beelden en persoonlijke ervaringen
worden door Boon gebruikt en gemanipuleerd om nieuwe verhalende werelden
te scheppen.
Voor Boon is het proces van creëren interessant; filosoferend, onderzoekend,
regisseert ze een beeldverhaal.
In de foto’s ontstaat mysterie, vervreemding en melancholie. Het totaal maakt
dat de kijker een ervaring van een gevoelige poëtische sfeer kan waarnemen.

G ROTE K ERK
C U LT UR EEL
E M M EN

